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UNISERVIS HAŠEK PARTNER UTKÁNÍ

FANKLUB POLDI KLADNO AKTUÁLNÍ VÝJEZD

FANKLUB POLDI KLADNO PODPORUJE SPOLEČNOST

Poslední a dost možná nejdůležitější 
výjezd základní čás  ! Půjde o šestku?

Autobusem. Odjezd v 16:00 od Zimního stadi-
onu. Cena zájezdu včetně vstupenky je 150,- / 
200,- (fanklubáci a permanentkáři /ostatní). 
Na palubě autobusu budeme podávat malé 
občerstvení zdarma! (viz. rozhovor uvnitř zpravodaje ;) 
POZOR! Kapacita pouze 150 vstupenek! Nevá-
hejte a hlašte se. DVA AUTOBUSY JSOU PLNÉ, 
VE TŘETÍM ZBÝVÁ JEN NĚOLIK MÁLO MÍST!!!

Závazné objednávky prosíme mailem na: gimax
@seznam.cz nebo SMS na tel.: 728 160 505. 

Sledujte stránky: www.fanklubpoldikladno.cz

V NEDĚLI DO LITVÍNOVA TŘI AUTOBUSY - POJEĎTE S NÁMI!
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VÍTÁME VÁS DNEŠNÍ UTKÁNÍ

Ry  ři poměří síly s lídrem extraligy
Kladenský tým dnes čeká další soupeř ze špičky tabulky, po duelech s Třincem, Zlínem 
a Slavií dnes budou Rytíři hostit vedoucí Plzeň. Škodovka ale už není takovým strašákem, 
jakým bývala před koncem roku. Pozici lídra si ale i přes řadu neúspěchů díky obrovské-
mu náskoku pohlídala. Tedy alespoň zatím, protože v patách má Slavii.

Plzeň zvítězila jen ve dvou z posledních dva-
nácti zápasů, na druhou stranu je ale nutné 
připomenout, že největší krizi už zažehnala 
a znovu pravidelně boduje. V minulém kole 
brala bod za prohru po nájezdech s Českými 
Budějovicemi. Hlavní cíl Západočechů je jas-
ný, udržet v základní části první pozici a rado-
vat se ze zisku Prezidentského poháru.

Rytíři si díky smolnému zápasu se slávis-
ty zkomplikovali situaci při útoku na prv-
ní šestku, ale zbraně rozhodně neskládají 
a stále jsou se čtyřbodovým odstupem 
ve hře. Pokud přímý postup do čtvrtfiná-
le vybojovat nedokáží, bude je stejně jako 
vloni čekat předkolo play off, v němž by si 
rádi alespoň zajistili výhodu startu série 
v domácím prostředí. Matematickou jisto-
tu účasti ve vyřazovacích bojích sice Klad-
no ještě nemá, po dnešku ale už může být 
úplně jasno. Jakýkoliv bodový zisk znamená 
předkolo.

Plzeň i Kladno v koncovce základní části hod-
ně spoléhají na skvělé výkony svých hvězd-
ných vůdců. V den patnáctiletého výročí 
olympijského triumfu z Nagana máme tu 
čest sledovat souboj kapitánů a zlatých 
hochů Martina Straky a Pavla Patery, na 
straně Rytířů se navíc představí další člen 
vítězného mužstva z turnaje století Libor 
Procházka. 

Play off je blízko, opravdová bitva 
začíná. Dobře se bavte!

PŘÍŠTÍ DOMÁCÍ UTKÁNÍ: RYTÍŘI KLADNO  ENERGIE K. VARY V ÚTERÝ 26. 2. OD 18:15!

Ze sta  s  k:

Letošní bilance:
doma: Kladno - Plzeň 4:3
venku: Plzeň - Kladno 3:2, 2:5

Loňská bilance:
doma: Kladno - Plzeň 2:3, 2:7
venku: Plzeň - Kladno 2:1 sn, 4:1

Historická bilance:
 U V R P skóre
celkem 179 89 19 71 627:568
doma 89 57 7 25 354:234
venku 90 32 12 46 273:334

Nejvíce branek (na Kladně):
17, Kladno - Plzeň 14:3 (1959/60)

Nejvýraznější výhra a prohra (na Kladně): 
Kladno - Plzeň 14:3 (1959/60), Kladno - Plzeň 
0:5, 0:5, 2:7 (2003/04, 2008/09, 2011/12)
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RYTÍŘI KLADNO

Klub založen: v r. 1924 jako Hokejový odbor SK Kladno

Klubové barvy:  modrá a bílá

Názvy klubu: 1924 - HOSK Kladno, 1948 - TJ Sokol 
Kladno, 1949 - TJ Sokol SONP Kladn, 1953 - DSO Baník Kladno, 
1958 - TJ SONP Kladno, 1977- TJ Poldi SONP Kladno, 1989 - TJ 
Poldi Kladno, 1991 - HC Kladno, 1994 - HC Poldi Kladno, 1996 
- HC Kladno, 1997 - HC Velvana Kladno, 2000 - HC Vagner-
plast Kladno, 2003 - HC Rabat Kladno, 2003 - HC GEUS OKNA 
Kladno, 2010 - HC Vagnerplast Kladno, 2011 - Rytíři Kladno.

Stadion: ČEZ STADION Kladno, kapacita 8.000 míst

Největší úspěchy: Mistr ligy 1959, 1975, 1976, 1977, 1978, 
1980, vítěz PMEZ 1977

Kladenš   hráči či odchovanci mistry světa: Přemysl Hainý (1949), 
Josef Horešovský (1972), Fran  šek Pospíšil (1972, 1976, 1977), Fran-
 šek Kaberle st. (1976, 1977), Eduard Novák (1976, 1977), Milan 

Nový (1976, 1977), Miloslav Hořava (1985), Vladimír Kameš (1985), 
Michal Pivoňka (1985), Fran  šek Kaberle ml. (1996, 1999, 2000, 
2001, 2005), Drahomír Kadlec (1996), Robert Kysela (1996), Radek 
Bělohlav (1996), Otakar Vejvoda (1996), Jiří Veber (1996), Libor Pro-
cházka (1999), Mar  n Štěpánek (2000), Milan Hnilička (1999, 2001, 
2005), Pavel Patera (1996, 1999, 2000, 2001), Mar  n Procházka 
(1996, 1999, 2000, 2001), Jan Hlaváč (1999, 2005), Tomáš Kaberle 
(2005), Marek Židlický (2005), Tomáš Vokoun (2005, 2010), Jaromír 
Jágr (2005, 2010), Ondřej Pavelec (2010), Jakub Voráček (2010).

Olympijš   vítězové z Nagana 1998: Jaromír Jágr, Milan
Hnilička, Pavel Patera, Mar  n Procházka, Libor Procházka.

Vítězové Stanley Cupu: Jaromír Jágr (1991,
1992), Fran  šek Kaberle (2006), Tomáš Kaberle (2011).

Vedení klubu:

INFORMACE O KLUBU

Administra  va: Hana Poláčková - sekretariát
Pavla Michalová  - hlavní účetní

Cesta z hokejového pravěku na československý trůn trvala kladen-
ským hokejistům přesně 35 let. V roce 1959 hráči tehdejšího SONP 
Kladno poprvé zvedli nad hlavu mistrovskou trofej a narušili dlouhou 
nadvládu Rudé hvězdy Brno. Parta okolo Stanislava Bacílka se stala 
mistry republiky paradoxně v Praze. Tým Vlas  mila Sýkory, který poslé-
ze vytvořil kostru národního mužstva pro světový šampionát, se rado-
val z úspěchu na Štvanici, protože kladenský zimní stadion v tu dobu 
procházel rekonstrukcí, při níž se mu dostalo úplného zastřešení.

Pět z celkem šes    tulů získali hokejisté s paní Poldi na prsou v sedm-
desátých letech, kdy slavná generace Nového, Nováka, Pospíšila, Kaber-
leho a mnoha dalších skvělých hráčů vyhlásila „zlatou pě  letku“. Mistry 
ČSSR se Kladno stalo v letech 1975, 1976, 1977, 1978 a 1980. Klad-
no v tu dobu válcovalo soupeře i na mezinárodní scéně. Světový punc 
dalo místnímu hokeji vítězství v Poháru mistrů evropských zemí (1977) 
ale i zámořská mise, při které Poldi úspěšně změřila síly s kluby WHA 
a NHL. Posíleni o několik reprezentantů Kladeňáci porazili Chicago Black 
Hawks a Toronto Maple Leafs, remizovali s New Yorkem Rangers a těsně 
podlehli Clevelandu. Kladno pravidelně dodávalo československé repre-
zentaci řadu opor a klub dosáhl svého absolutního vrcholu.

V první polovině osmdesátých let přišel pád. Největší hvězdy týmu 
dostaly šanci zahrát si v zahraničí a Poldinka se v roce 1983 poprvé 
poroučela z nejvyšší soutěže. Po dvou letech se sice vrá  la zpět mezi 
elitu, ale sestup přišel znovu. Jenže i tentokrát se kladenš   brzy do 
nejvyšší soutěže vrá  li a od roku 1987 v ní na dlouhou dobu nechy-
běli. V mládežnických týmech se navíc v neobvykle hojném počtu 
začala objevovat jména, která se později zlatým písmem zapsala do 
dějin světového hokeje. K prvnímu zápasu mezi dospělými nastoupil 
v roce 1988 tehdy teprve šestnác  letý Jaromír Jágr. Supertalentovaný 
mladíček o sobě dal brzy pořádně vědět. Už o dva roky později zářil 
v nakonec neúspěšné semifi nálové sérii pro   Spartě a vydal se na 
svou impozantní cestu do zámoří.
Nejblíže k sedmému mistrovskému  tulu měli kladenš   v sezo-
nách 1993/94 a 1994/95. Silný tým předváděl nádherný kombi-
nační hokej, pod taktovkou legendární Blue-line Patera-Procház-
ka-Vejvoda se držel na špici tabulky a byl pasován na velkého 
favorita extraligy. Všechny naděje však vzaly promarněné pě  zápa-
sové semifi nále s Olomoucí a následně se Zlínem. Po pádu le  té-
ho garanta kladenského hokeje oceláren Poldi se navíc oddíl začal 
dostávat do stále více problema  cké fi nanční situace a výjimečně 
talentované mužstvo se postupně rozpadalo. Úplný krach naštěs   
v kri  cké chvíli odvrá  l Jaromír Jágr starší, jenž se postavil do čela 
slavného klubu.
I tak ale přišla hubená léta. Ta vyvrcholila sestupem z nejvyšší soutěže 
v roce 2002. Ani tře   sestup však kladenský hokej nepohřbil. Hned 
za rok město zažilo obrovskou euforii při návratu zpět do extraligy 
a v následujících letech se v Kladně dvakrát hrálo čtvr  inále play-off . 
Do ročníku 2011/2012 vstoupil kladenský hokejový klub s novým 
logem a názvem Ry  ři Kladno. Jeho většinovým vlastníkem se stal 
Jaromír Jágr mladší, který v nelehké chvíli převzal žezlo po svém otci.

Historie klubu:
Když se v listopadu roku 1924 několik nadšenců rozhodlo založit v Kladně hokejový oddíl, ještě nemohli netušit, k jakému fenoménu pokládají 
základní kámen. Kladno, léta proslulé jen jako město uhlí a oceli, se v budoucnu mělo stát jednou z největších bašt českého hokeje.

Společnost: Hokej Kladno s.r.o., P. Bezruče 2531, 272 01 Kladno
Kontakt:  Tel.: 312 276 035 (sekretariát), 312 247 048-9 
 (ústředna), 312 246 415 (mládež), Fax: 312 248 467
E-mail: sekretariat@ry  rikladno.cz, marke  ng@ry  rikladno.cz
Internet: www.ry  rikladno.cz

Vít Heral
Tiskový mluvčí

klubu

Mar  n Vejvoda
Sportovní 
manažer

Marcel Kučera
Marke  ngový 

asistent

Václav Bartoš
Výkonný 

ředitel klubu

Jaromír Jágr
Majitel
klubu

Otakar Černý
Jednatel 

společnos  
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HC ŠKODA PLZEŇ NÁŠ DNEŠNÍ SOUPEŘ

Soupiska týmu:

Klub založen: v roce 1929 jako odbor ledního hokeje při Viktorii Plzeň
Klubové barvy: modrá a bílá
Změny názvu: 1948 – Sokol Plzeň IV, 1953 – Leninovy závody, 
1952 – Spartak Plzeň, 1965 – Škoda Plzeň, 1994 – HC Interconex 
Plzeň, 1995 – HC ZKZ Plzeň, 1997 – HC Keramika Plzeň, 2003 - HC 
Lasselsberger Plzeň, 2009 - HC Plzeň 1929, 2012 - HC Škoda Plzeň
Stadion: ČEZ Aréna, kapacita 8.236 diváků (5.879 sedících)
Největší úspěchy: Vicemistr ligy 1958, 1959 a 1992, 3. místo 2000
a 2012, 4. místo 2004 a 2009, vítěz základní čás   extraligy v r. 2010

Management:
Generální manažer, jednatel: Mar  n Straka 
Ředitel klubu, jednatel: Václav Jáchim
Provozní ředitel: Mgr. Roman Zarzycký
Sportovní koordinátor: Milan Tichý
Sportovní sekretář: Ing. Jaromír Zavoral
Sekretariát: Ladislava Štychová
Obchodní oddělení: Mgr. Bohuslav Ebermann, Bc. Josef Purnoch
Obchodní oddělení a marke  ng: Mgr. Lucie Grochalová
Marke  ng a komunikace: Mgr. Jana Václavová

Společnost: HC Plzeň 1929 s.r.o.
Adresa: ČEZ Aréna, Štefánikovo nám. 1,

301 33, Plzeň
Kontakt: Tel.: 378 015 016 (377 225 529)

Fax: 378 015 088 (377 235 605)
E-mail info@hcplzen.cz
Internet www.hcplzen.cz

Realizační tým:
Hlavní trenér:   Milan Razým
Asisten   trenéra:   Michal Straka, Jaroslav Špaček
Trenér brankářů:   Rudolf Pejchar
Vedoucí mužstva: Václav Kalina
Masér a kustod: Petr Šulan
Masér: Jaroslav Kugler
Lékař: MUDr. Václav Karnos
Fyzioterapeut a kondiční trenér: Jaromír Liška
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RYTÍŘI KLADNO SOUPISKA TÝMU / STATISTIKY

U = utkání; G = góly; A= nahrávky; B = kanadské body; +/- = plus/mínus body; TM = trestné minuty; 2, 5, 10, DKU a TH = počet 2, 5, 10 minu-
tových trestů, trestů do konce utkání a trestů ve hře; ZTS = zavinil trestné střílení/kolik jich soupeř proměnil; TS = kolik jel trestných střílení/
kolik jich proměnil; SN = kolik jel samostatných nájezdů/kolik jich proměnil; GP = vstřelené góly v přesilovce; GO = vstřelené góly v oslabení.
Brankáři: MIN = odchytané minuty, OG = obdržené góly; ZÁS = počet zásahů; % = úspěšnost zásahů; TS = kolik chytal trestných střílení/kolik 
obdržel gólů z trestných střílení; SN = kolik chytal samostatných nájezdů/kolik obdržel gólů ze samostatných nájezdů; GP = kolik obdržel gólů 
při přesilovce soupeře; GO = kolik obdržel gólů při oslabení soupeře.

TRENÉRSKÝ TÝM REALIZAČNÍ TÝM
Hlavní trenér: Zdeněk VOJTA
Asisten   trenéra: Petr TATÍČEK, Jiří KOPECKÝ
Trenér brankářů: Marcel KUČERA
Vedoucí mužstva: Václav BLAŽEK

Lékaři: MUDr. Petr FULÍN, MUDr. Vladislav BARTÁK, Ph.D.
Masér: Vladimír MALÝ 
Kustodi: Ondřej KRULIŠ, Miroslav PETRÁK
Fyzioterapeutky: Barbora KRAJSOVÁ, Michaela DARSOVÁ

Pozn.: Uzávěrka pro zpracování sta  s  k byla ve středu 20. 2. 2013!
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15 LET OD ZLATÉHO NAGANA VÝROČÍ

Nechtěli jsme udělat ostudu, vzpomíná Pavel Patera
Dnes je tomu přesně patnáct let, co národní tým pod vedením trenéra Ivana Hlinky vybojoval 
zlaté medaile na zimních olympijských hrách v japonském Naganu. U historicky nejcennějšího 
úspěchu českého hokeje nechyběla hned pě  ce Kladeňáků: gólman Milan Hnilička, obránce 
Libor Procházka a útočníci Jaromír Jágr, Mar  n Procházka a Pavel Patera.

Český tým jel tehdy na olympiádu s živou vzpo-
mínkou na vítěznou Vídeň 1996, ale také na kata-
strofu na světovém poháru v témže roce. „Měl 
jsem očekávání asi jako každý. Světový pohár se 
nepovedl a nechtěli jsme udělat ostudu. Kdyby 
se povedla medaile, tak by to byl pro nás úspěch. 
Samozřejmě nikdo nepočítal s  m, že se povede 
zlatá,“ zapátral v pamě   Pavel Patera. 

A byl to právě současný kapitán Ry  řů, kte-
rý dlouho cestu k triumfu odstartoval gólem 
v polovině prvního utkání s Finskem. Přihráv-
kou zpoza branky se snažil nalézt Petra Svobo-
du, puk byl však sražen pro  hráčem a fi nský 
gólman Myllys lovil kotouč ze sítě. „Hrála se 
přesilová hra, byl tam signál a já dostal puk 
na brankovou čáru. Chtěl jsem nahrávat, ale 
odrazilo se to do branky,“ zavzpomínal. 

Ještě jeden gól 
vstřelil Kaza-
chstánu v zá-
kladní skupině, 
další z jeho ho-
le už nepřišel, 
i když šance na 
to byly. 

Hráč s číslem „10“ si zato připsal asistenci na ví-
těznou trefu celého turnaje ve fi nálovém sou-
boji pro   Rusku. Byla to nejslavnější vyhraná 
bule v dějinách našeho hokeje, kterou ještě 
přeadresoval střelci Petru Svobodovi kdo jiný 
než Mar  n Procházka. Co následovalo pak, 
už není nutné znovu a znovu popisovat. V Čes-
ku propukla neuvěřitelná euforie a zlaté hrdiny 
v Praze vítaly sta  síce lidí.  (pokračování)

Pavel Patera se zlatou olympijskou medailí. 
V pozadí vítězný dres a další nejcennější 

kovy z MS (Foto: Michal Růžička, MF DNES)
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Foto: Michal Růžička, MF DNES
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Silnou podporu národa pociťoval tým už po 
vyhraném čtvr  inále s USA. „To přišlo asi 
 síc faxů. Poté jsme zjis  li, co se děje u nás 

doma. V základní skupině ještě o nic nešlo, ale 
po zápase s Američany nastal ten opravdový 
boom.“

Mimo Nagano vybojoval Pavel Patera dalších 
šest medailí na mistrovství světa, z toho čtyři 
zlaté. Stal se mistrem české, ruské a švédské 
ligy a patří k vůbec nejúspěšnějším českým 

15 LET OD ZLATÉHO NAGANA VÝROČÍ

hráčům všech dob. „Samozřejmě v Naganu 
byli nejlepší hokejisté planety a je to největší 
úspěch. Ale první jsem vyhrál mistrovství svě-
ta ve Vídni 1996. A o tom prvním se říká, že 
bývá nejlepší,“ bilancuje. 

Hokejová legenda ještě prozradila, že Japon-
sko poprvé navš  vila ještě před slavným tur-
najem stole  .  „S kladenským týmem jsem 
tam už dříve strávil asi měsíc. Líbila se mi jejich 
kultura, ale od olympiády jsem v Japonsku už 
nebyl. V Naganu jsme se většinou pohybovali 
v olympijské vesnici, takže tam jsem zemi moc 
nepoznal.“ 

Zajímavý poznatek si uchoval k místním 
fanouškům. Fandili to  ž po svém. „Každý 
Japonec si vybral svůj tým. Jeden fandil Kana-
dě, druhý nám, tře   Rusům. Brali to jako zába-
vu. Když jsme někam vyšli, tak v národních 
soupravách. Tak nějak věděli, odkud jsme, ale 
těžko asi poznali, že jsme hokejisté,“ prohodil 
závěrem Pavel Patera.

Vladimír Růžička a Pavel Patera při oslavách 
na Staroměstském náměs   po návratu z Nagana. 
Před několika dny spolu na Slavii soupeřili. Růžička 

v roli trenéra, Patera v úloze kapitána.

Další kladenš   vítězové z Nagana:

Sestava národního týmu na ZOH v Naganu
Brankáři: Dominik Hašek, Roman Čechmánek, Milan Hnilička
Obránci: Richard Šmehlík, Jiří Šlégr, Roman Hamrlík, Petr Svoboda, Jaroslav Špaček, Fran  šek Kučera, 
Libor Procházka
Útočníci: Jaromír Jágr, Vladimír Růžička, Mar  n Straka, Mar  n Ručinský, Robert Reichel, Robert Lang, 
Milan Hejduk, Pavel Patera, Mar  n Procházka, Josef Beránek, Jiří Dopita, David Moravec, Jan Čaloun
Trenéři: Ivan Hlinka, Slavomír Lener, Vladimír Mar  nec

Milan Hnilička
V roce 2010 ukončil aktivní kari-
éru, v současné době je manaže-
rem národního týmu do 17 let.

Libor Procházka
Stále aktivní hráč Rytířů Kladno.

Mar  n Procházka
Minulý rok oficiálně ukončil hoke-
jovou kariéru, fanoušky ihned 
poté zaujal úspěšným vystoupe-
ním v taneční show StarDance.

Jaromír Jágr
Hráč týmu NHL Dallas Stars 
a zároveň majitel kladenského 
hokejového klubu.
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1000 KOL EXTRALIGY VITĚZ SOUTĚŽE

Bylo to pro Ry  ře příjemné zjištění, když pivovar Radegast 
v průběhu ledna určil jako vítěze fanouškovské soutěže o pivo 
na rok zdarma kladenského archiváře Jana Soldána. Štěs   mu 
přálo zaslouženě, vždyť na svá bedra bez fanfár a odměn pře-
vzal starost o unikátní sbírku sportovních  skovin, sta  s  k, 
fotografi í a dalších vzácných artefaktů proslulého Josefa Jágra.

Archivář Soldán má práci na sto let, jeden rok mu lépe uteče s Radegastem

„V archivu je práce na sto let, někdy u materiálů 
sedím do ranních třech hodin,“ říká Jan Soldán, 
který pravidelně poskytuje cenné údaje přede-
vším studentům vysokých škol a pátrajícím spor-
tovním novinářům. „Samozřejmě potěší, když je 
má práce k užitku. Tím, že poskytuji materiály 
novinářům a studentům, se dostává kladenská 
sportovní historie k veřejnos  . Mým snem je, aby 
se o historii kladenského sportu dozvěděly více 
třeba i dě   ve školách. Je velmi bohatá a máme 
se čím chlubit. Někdy se ovšem podceňuje a to 
mě trochu mrzí,“ vypravuje chlapík, jenž pravidel-
ně zásobuje archiváliemi hokejový klub kladen-
ských Ry  řů a jehož služeb využil nedávno napří-
klad novinář Jan Murárik při práci na knize „My 
jsme Kladno“ i publicista Milan Šíma v televizním 
dokumentu „Jaromír Jágr: stále na vrcholu“.

„Také nepřestávám snít o jakémsi domu sportu, 
kde by byly vystaveny různé trofeje a kde by se 
naskytla možnost různých přednášek a setkávání 
se sportovními legendami. I tady by se pak mohly 
připravovat exkurze pro dě  ,“ přemítá Soldán. 

Pivo si vychutnají fanoušci cestou do Litvínova

Vraťme se ale ještě k soutěži s Radegastem, kte-
rou tento pivovar a extraligový partner vyhlásil 
k příležitos   1 000 odehraných kol české nejvyš-
ší soutěže. „Toto je asi má největší výhra. Navíc 
mám pivo rád a dokonce jsem se dříve zajímal 
o historii pivovarnictví a sbírání pivních kuriozit,“ 
okomentoval Jan Soldán svůj šťastný moment 
a připojil k němu pěkné gesto. 

Hned po převze   360 prémiových dvanáctek se 
to  ž rozhodl přes sedmdesát kousků věnovat 
Fanklubu Poldi Kladno a ten si je od poloviny led-
na schovával až doposud. Pivka budou rozdána 
výjezdníkům, kteří se v neděli vydají povzbudit 
kladenský tým do Litvínova. „Nabídli jsme panu 
Soldánovi účast na zájezdu zdarma, tak uvidíme, 
zda s námi vyjede. Byli bychom pochopitelně rádi,“ 
prozradil jeden z šéfů fanklubu Jaroslav Zelenka. 

Zástupce pivovaru Radegast předal Janu Soldánovi (vpravo) 
symbolický šek na 360 piv už 17. ledna při utkání s Kometou…

...členové fanklubu pak v hospodě na zimáku dostali 
od pana Soldána část výhry. (Foto: Vít Heral)

zpravodaj 25.indd   11zpravodaj 25.indd   11 21.2.2013   7:16:3421.2.2013   7:16:34



zpravodaj 25.indd   12zpravodaj 25.indd   12 21.2.2013   7:16:3521.2.2013   7:16:35



FESTIVAL KLAPKA 2013 POZVÁNKA

Jágrův gól roku i Paterův hlas na festivalu Klapka
Kladenský festival amatérského a nekomerčního filmu Klapka si za krátkou dobu vydobyl 
pevné místo mezi kulturními stálicemi našeho regionu. Jeho šestý ročník bude v sobotu 
hostit nově zrekonstruované kino Hutník a na programu kromě řady zajímavých snímků v 
premiéře představí také videoklip kladenských Rytířů.

Hudební video v režii Milana Petriščáka od 
léta vznikalo k hokejové hymně „Heja Kladno“ 
rockové skupiny Anopheles a zachycuje ces-
tu mužstva od tvrdého tréninku i tak  ckých 

porad až k vítězství. Obsahuje unikátní záběry 
z kabiny, střídačky a samozřejmě také z utkání. 
A i když to nebyl záměr, hlavní slovo si v klipu 
nevzal nikdo jiný než Jaromír Jágr. Jeho nádher-
né sólo přes celé hřiště a výstavní gól do sítě 
Sparty nešly vynechat.  

Sedm let stará píseň před začátkem sezony pro-
šla textovou i hudební úpravou. V červenci si 
kapela Anopheles na pomoc do studia přizvala 
hráče Ry  řů i s kapitánem Pavlem Paterou a   
se postarali o nezbytné výkřiky včetně gólové-
ho. Song můžete pravidelně slyšet na každém 
extraligovém utkání a nechybí ani na novém 
CD skupiny „Snídaně s Bachem“, které je v pro-
deji ve fanshopu na zimním stadionu a budeme 
o něj soutěžit i ve druhé přestávce.

FESTIVAL KLAPKA
Na návštěvníky v sobotu 23. února čekají mezi 14. 
a 20. hodinou čtyři fi lmové bloky vybraných amatér-
ských a nekomerčních fi lmů, které přihlásili do fes  -
valu sami tvůrci. Některé z fi lmů bude možné odnést 
si i domů na ofi ciálním fes  valovém dvojDVD za sym-
bolickou cenu. Čestným hostem bude letos David 
Ondříček (Samotáři, Jedna ruka netleská, Grandhotel, 
Ve s  nu), který se zúčastní diskuze s diváky. Součás   
doprovodného programu fes  valu je soutěžní výsta-
va fotografi í od přihlášených amatérských tvůrců.

A pozor! Návštěvníci Klapky mohou ve slosová-
ní vyhrát podepsaný dres Jaromíra Jágra, který 
věnoval klub Rytíři Kladno, partner festivalu.

Stručný program fes  valu:
• promítání filmů ve čtyřech blocích
• výstava soutěžních fotografií
• hlasování diváků o nejlepší fi lmy a fotografi e
• diskuze diváků s hostem, režisérem Davidem 
 Ondříčkem
• afterparty v klubu u kina s The Furnitures

Celý harmonogram fes  valu najdete na webo-
vých stránkách www.klapka.info
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EXTRALIGA VÝSLEDKY / TABULKY / STATISTIKY
Minulé kolo (neděe 17.2.):
Karlovy Vary - Chomutov 4:3
Liberec - Pardubice 3:2
Slavia - Kladno  2:1
Plzeň - České Budějovice 1:2 sn
Vítkovice - Brno 5:3
Litvínov - Sparta 4:1
Zlín - Třinec 4:2

Dnešní kolo:
Sparta - Vítkovice (19.2.) 4:2
České Budějovice - Zlín 17:30
Kladno - Plzeň 17:30
Chomutov - Slavia 17:30
Brno - Pardubice 18:00
Liberec - Karlovy Vary 18:30
Třinec - Litvínov 17:00

Příš   kolo (neděle 24.2.):
Pardubice - Sparta 18:10
Vítkovice - Chomutov 18:10
Brno - Liberec 18:10
Litvínov - Kladno 18:10
Karlovy Vary - Č. Budějovice 18:10
Slavia - Třinec 18:10
Plzeň - Zlín 18:10

Tabulka Tipsport Extraligy po 49. kole:

V záhlaví tabulky uvedeno: pořadí, název klubu, počet odehraných utkání, počet výher, výher v prodloužení, remíz, proher v prodloužení, proher, 
vstřelené a obdržené branky a dosažené body.

Kanadské bodování:
 1. Růžička M. (Třinec) 79 (38+41)
 2. Jágr (Kladno) 57 (24+33)
 3. Hübl (Litvínov) 57 (21+36)
 4. Gulaš (Plzeň) 55 (27+28)
 5. Pech (K. Vary) 55 (21+34)
 6. Straka (Plzeň) 54 (15+39)
 7. Lukeš (Litvínov) 53 (25+28)
 8. Vlasák (Plzeň) 52 (17+35)
 13. Plekanec (Kladno) 46 (21+25)
 41. Patera (Kladno) 32 (10+22)

Střelci:
 1. Růžička M. (Třinec) 38
 2. Gulaš (Plzeň) 27
 3. Lukeš (Litvínov) 25
 4. Jágr (Kladno) 24
 5. Ton (Sparta) 24
 6. Balaš  k (Zlín) 24
 7. Pletka (Plzeň) 23
 8. Huna (Vítkovice) 22
 11. Plekanec (Kladno) 21
 53. Tlustý (Kladno) 12

Nahrávači:
 1. Růžička M. (Třinec) 41
 2. Straka (Plzeň) 39
 3. Hübl (Litvínov) 36
 4. Vlasák (Plzeň) 35
 5. Pech (K. Vary) 34
 6. Jágr (Kladno) 33
 7. Hlinka (Sparta) 32
 8. Nedvěd (Liberec) 31
 17. Plekanec (Kladno) 25
 25. Patera (Kladno) 22

Brankáři - % úspěšnost:
 1. Kovář (Č.B.)  93,52
 2. Furch (Slavia)  92,87
 3. Závorka (K. Vary)  92,85
 15. Chábera (Kladno) 91,23

Brankáři - průměr gólu na zápas:
 1. Kovář (Č.B.)  2,00
 2. Furch (Slavia)  2,08
 3. Kopřiva (Slavia)  2,10
 11. Chábera (Kladno)  2,76

Obránci:
 1. Hrabal (Třinec) 35 (9+26) 
 2. Nosek (K. Vary) 34 (13+21)
 3. Zíb (Třinec) 31 (8+23)
 4. Kadlec (Slavia) 26 (6+20)
 5. Židlický (Kladno) 25 (3+22)
 6. Benák (Pard.) 24 (5+19) 
 7. Pulpán (Chom.) 24 (2+22)
 8. Sičák  (Sparta) 23 (6+17)
 47. Černošek (Kladno) 9 (2+7)
 53. Růžička D. (Kladno) 7 (3+4)

Tresty:
 1. Nedvěd (Liberec) 145
 2. Hollweg (Plzeň) 128
 3. Kočí (Sparta) 122
 4. Duda (Liberec) 110
 5. Dvořák (Plzeň) 110
 6. Kubát (Livínov) 109
 7. Valábik (Brno) 106
 8. Brejčák (Livínov) 104
 57. Majeský (Kladno) 52
 75. Patera (Kladno) 44

Pozn.: Uzávěrka pro zpracování tabulek, výsledků a sta  s  k byla ve středu 20. 2. 2013!

AKTUALITY A INFORMACE O RYTÍŘÍCH
VÁM PRAVIDELNĚ PŘINÁŠEJÍ NAŠI MEDIÁLNÍ PARTNEŘI:
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EXTRALIGA VÝSLEDKY / ROZLOSOVÁNÍ 
1. k - Kladno - Liberec 1:2 sn

2. k - Brno - Kladno 3:1

3. k - Kladno - Vítkovice 4:1

4. k - Sparta - Kladno 3:4

5. k - Kladno - Pardubice 6:3 

6. k - Chomutov - Kladno 1:3

7. k - Č. Budějovice - Kladno 2:6

8. k - Kladno - Třinec 3:1

9. k - Zlín - Kladno 3:2

10. k - Kladno - Slavia 2:3

11. k - Plzeň - Kladno 2:1 sn

12. k - Kladno - Litvínov 2:1

13. k - K. Vary - Kladno  3:2

14. k - Liberec - Kladno 1:3

15. k - Kladno - Brno 2:4

16. k - Kladno - Vítkovice 4:1

17. k - Kladno - Sparta 5:1

18. k - Pardubice - Kladno 6:9

19. k - Kladno - Chomutov 7:2

20. k - Kladno - Č. Budějovice 2:3 pp

21. k - Třinec - Kladno  4:3

22. k - Kladno - Zlín 1:4

23. k - Slavia - Kladno 4:3 sn

24. k - Kladno - Plzeň 4:3

25. k - Litvínov - Kladno 5:3

26. k - Kladno - K. Vary 3:0

27. k - Kladno - Liberec 2:1

28. k - Brno - Kladno 4:0

29. k - Vítkovice - Kladno 4:3

30. k - Sparta - Kladno 6:3

31. k - Kladno - Pardubice 5:4

32. k - Chomutov - Kladno 2:5

33. k - Č. Budějovice - Kladno 5:1

34. k - Kladno - Třinec 1:4

35. k - Zlín - Kladno 2:5

36. k - Kladno - Slavia 0:2

37. k - Plzeň - Kladno 4:1

38. k - Kladno - Litvínov 3:2

39. k - K. Vary - Kladno 4:0

40. k - Liberec - Kladno 0:2

41. k - Kladno - Brno 2:1

42. k - Vítkovice - Kladno 0:0

43. kolo - pátek 25. ledna 2013

Zlín - Litvínov 2:1 pp

Chomutov - Liberec 3:6

České Budějovice - Pardubice 2:1

Slavia - Brno 2:1 sn

Kladno - Sparta 3:6

Třinec - Vítkovice 4:5

Plzeň - Karlovy Vary 2:3

44. kolo - neděle 27. ledna 2013

Chomutov - Třinec 3:2 pp

Vítkovice - Litvínov 4:3 pp

Pardubice - Kladno 4:1

Sparta - České Budějovice 4:2

Liberec - Plzeň 6:3

Karlovy Vary - Slavia 2:0

Brno - Zlín 1:3

45. kolo - pátek 1. února 2013

Kladno - Chomutov 2:3 pp

Litvínov - Karlovy Vary 4:1

Slavia - Pardubice 2:1 pp

Plzeň - Vítkovice 3:0

Zlín - Liberec 6:3

Třinec - Sparta 4:5

České Budějovice - Brno 6:3

46. kolo - neděle 3. února 2013

Pardubice - Karlovy Vary 4:1

Brno - Litvínov 3:4 sn

Kladno - České Budějovice 3:1

Chomutov - Zlín 3:1

Sparta - Plzeň 2:4

Vítkovice - Slavia 1:5

Liberec - Třinec 5:4 pp

47. kolo - středa 13. února 2013

Karlovy Vary - Vítkovice 8:3

České Budějovice - Chomutov 2:0

Slavia - Liberec 3:2 sn

Litvínov - Pardubice 3:2 sn

Brno - Plzeň 3:2 sn

Zlín - Sparta 2:1 pp

Třinec - Kladno 7:2

48. kolo - pátek 15. února 2013

České Budějovice - Třinec 5:3

Liberec - Litvínov 5:3

Brno - Karlovy Vary 4:0

Vítkovice - Pardubice 2:1

Kladno - Zlín 5:2

Chomutov - Plzeň 4:3

Sparta - Slavia 2:3 pp

49. kolo - neděle 17. února 2013

Karlovy Vary - Chomutov 4:3

Liberec - Pardubice 3:2

Slavia - Kladno  2:1

Plzeň - České Budějovice 1:2 sn

Vítkovice - Brno 5:3

Litvínov - Sparta 4:1

Zlín - Třinec 4:2

50. kolo - pátek 22. února 2013

Sparta - Vítkovice (19.2.) 4:2

České Budějovice - Zlín 17:30

Kladno - Plzeň 17:30

Chomutov - Slavia 17:30

Brno - Pardubice 18:00

Liberec - Karlovy Vary 18:30

Třinec - Litvínov 17:00

51. kolo - neděle 24. února 2013

Pardubice - Sparta 18:10

Vítkovice - Chomutov 18:10

Brno - Liberec 18:10

Litvínov - Kladno 18:10

Karlovy Vary - Č. Budějovice 18:10

Slavia - Třinec 18:10

Plzeň - Zlín 18:10

52. kolo - úterý 26. února 2013

Kladno - Karlovy Vary 18:10

Chomutov - Litvínov 18:10

České Budějovice - Slavia 18:10

Zlín - Pardubice 18:10

Liberec - Vítkovice 18:10

Sparta - Brno 18:10

Třinec - Plzeň 18:10
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